Parecer APESJF n° 03/2014

Referência: Progressão Funcional. Professor Titular. Limite
Quantitativo de Vagas. Inexistência.

A Diretoria da APESJF – Seção Sindical encaminhou a essa assessoria
jurídica consulta indagando sobre a ascensão à nova classe E, com
denominação de professor titular, da carreira do magistério superior, e à classe
de professor titular da carreira do magistério do ensino básico, técnico e
tecnológico. Mais especificamente, inquiriu se há, conforme rumores passados,
a existência de um limite quantitativo máximo de vagas para acesso às
sobreditas classes.
Requereu, ainda, a Diretoria da APESJF – Seção Sindical fossem feitos
breves apontamentos sobre a Portaria MEC nº 982, de 03 de outubro de 2013,
que estabeleceu diretrizes gerais para acesso às classes acima indicadas.
DA PROMOÇÃO PARA A CLASSE DE PROFESSOR TITULAR
Inicialmente, é válido de início registrar que, até as alterações
recentemente processadas pela Lei nº 12.772/12, a carreira do magistério
superior contava com cinco classes, a saber: professor auxiliar, assistente,
adjunto, associado e titular.
No entanto, ao contrário das quatro classes iniciais, acessíveis
mediante progressão funcional, o ingresso como professor titular exigia a
habilitação em novo concurso público, destinado especificamente ao
preenchimento do respectivo cargo.

Em outras palavras, não era oportunizado aos professores, àquele
tempo, a possibilidade de galgar à classe de professor titular mediante
ascensão na carreira. Pelo contrário, era imposto a todo docente que aspirasse
à classe de titular a submissão a um novo certame.
A propósito, veja o disposto no artigo 12, § 2º, c/c artigo 16, caput, do
vetusto PUCRCE (Decreto nº 94.664/87):
Art. 12. [...]
§2º O ingresso na classe de Professor Titular dar-se-á unicamente
mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, na qual
somente poderão inscrever-se portadores do título de Doutor ou de LivreDocente, Professores Adjuntos, bem como pessoas de notório saber,
reconhecido pelo conselho superior competente da IFE.
Art. 16. A progressão nas carreiras do Magistério poderá ocorrer,
exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico, nos termos das
normas regulamentares a serem expedidas pelo Ministro de Estado da
Educação:
I - de um nível para outro, imediatamente superior, dentro da mesma
classe;
II - de uma para outra classe, exceto para a de Professor Titular.

Diga-se então, nessa toada, que o regramento em pauta sofreu uma
sensível alteração com a edição da Lei nº 12.772/12 e a criação do plano de
carreiras e cargos do magistério federal.
É que essa nova legislação, se, por um lado, manteve vigente, ainda
que com ajustes pontuais ou terminológicos, as quatro classes iniciais há muito
existentes na carreira do magistério superior (auxiliar, assistente, adjunto e
associado), por outro conferiu um tratamento singular ao professor titular.
Isso porque, a partir da Lei nº 12.772/12, o termo “titular” passou a
designar não só a última classe da carreira do magistério superior, mas também
um cargo isolado de provimento efetivo, intitulado normativamente de titularlivre.
Vale registrar, nesse ponto, os seguintes excertos do artigo 1º da Lei nº
12.772/12:

Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes
Carreiras e cargos:
I - Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível
superior, de provimento efetivo de Professor do Magistério Superior, de
que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987;
II - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor
Titular-Livre do Magistério Superior;
[...]
§ 2º As classes da Carreira de Magistério Superior receberão as seguintes
denominações de acordo com a titulação do ocupante do cargo:
I - Classe A, com as denominações de:
a) Professor Adjunto A, se portador do título de doutor;
b) Professor Assistente A, se portador do título de mestre; ou
c) Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista;
II - Classe B, com a denominação de Professor Assistente;
III - Classe C, com a denominação de Professor Adjunto;
IV - Classe D, com a denominação de Professor Associado; e
V - Classe E, com a denominação de Professor Titular.
[...]
§ 4º Os Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal são estruturados em uma única classe e nível de vencimento.

Aliás, a partir da instituição do plano de carreiras e cargos do
magistério federal, a classe E, com denominação de professor titular, antes
acessível somente através de concurso específico, passou a ser alcançável
também via promoção pelos professores do magistério superior.
Para tanto, exige a Lei nº 12.772/12, unicamente, que o docente
preencha os requisitos arrolados em seu artigo 12, em especial (a) esteja a vinte
e quatro meses no nível 4 da classe de professor associado, (b) possua o título de
doutor, (c) seja aprovado em processo de avaliação de desempenho e (d)
logre a aprovação de memorial descritivo das suas atividades ou defenda tese
acadêmica inédita.
Eis as letras do preceptivo destacado:
Art. 12. O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do
servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe
para outra subsequente, na forma desta Lei.
[...]

§ 3º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para
a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:
[...]
IV - para a Classe E, com denominação de Professor Titular:
a) possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional
relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita.

Assim, frise-se por importante, com a criação do plano de carreiras e
cargos do magistério federal, o professor do magistério superior poderá alcançar
a condição de titular através de ascensão vertical, sem que lhe seja exigida a
aprovação em novo concurso público.
Pois bem, com isso em mente e partindo da premissa de que a classe
E, com a denominação de professor titular, constitui apenas um degrau na
carreira do magistério superior (e não um cargo isolado), não há falar, nesse
tocante, na existência de uma cláusula de barreira que limite o número máximo
de docentes que a ela terão acesso através de ascensão funcional.
A uma porque, por essência, carreira é o conjunto de classes
funcionais dispostas gradualmente, através das quais os titulares dos cargos
efetivos que a integram vão percorrendo seus diversos patamares via
progressão funcional, em razão do atendimento de critérios avaliativos dispostos
legalmente.
Assim, é inerente ao conceito de carreira a ascensão em razão do
atendimento de requisitos temporais e meritórios, além de a possibilidade de o
titular do cargo galgar o topo da estrutura, sem que lhe sejam opostos
obstáculos que ensejem, ao fim e ao cabo, a sua fossilização numa classe
intermediária.
A duas porque o estabelecimento de um quantitativo máximo de
professores habilitados à progressão para determinada classe feriria de morte o
princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição da República), que
nega a possibilidade de se tratar desigualmente os iguais, notadamente em
questões estatutárias.

Por cediço, nada impede que a Administração, escorada nos
princípios da moralidade e da eficiência, exija dos integrantes da carreira o
atendimento de critérios temporais e/ou meritórios para efeitos de promoção.
Todavia, não pode ela impedir que parte dos que preencham essas
condições fiquem alheados do processo de ascensão funcional simplesmente
pela imposição de uma cláusula de barreira, na medida em que, nesse caso,
estaria a norma a dispensar tratamento desigual a servidores que se encontram
na mesma situação jurídica.
Finalmente, a fixação de um limite quantitativo máximo de vagas para
efeitos de acesso à classe de professor titular arrosta o princípio da legalidade.
É que a Lei nº 12.772/12, ao regrar a progressão funcional na carreira
do magistério superior e fixar os requisitos necessários à ascensão para a
sobredita classe, não previu, em momento algum, qualquer cláusula nesse
sentido.
Ao revés, conforme anotado acima, para ascender à classe de
professor titular, exige a indigitada lei apenas que o docente preencha os
requisitos estampados em seu artigo 12.
Ora, como no direito público vigora o princípio da legalidade (artigo
37, caput, da Constituição Federal), segundo o qual a Administração está, em
toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, inexistindo norma prévia, clara
e expressa que restrinja o acesso à classe de professor titular a um quantitativo
máximo de professores, não há que se falar em tal limitação.
Aliás, em razão da similitude no tratamento legal dispensado às
carreiras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico, toda
a argumentação acima dispendida quanto ao acesso à classe E, aplica-se
rigorosamente à promoção para a classe de professor titular da carreira de EBTT.
Diz-se isso porque, à semelhança do magistério superior, a carreira de
EBTT, com a reestruturação promovida pela Lei nº 12.772/12, passou a contar
também com a classe de professor titular acessível mediante promoção.
Nos termos do artigo 1º, § 3º, da excogitada lei:

Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes
Carreiras e cargos:
[...]
III - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de
setembro de 2008; e
[...]
§ 3º A Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é
composta das seguintes classes, observado o Anexo I:
I - D I;
II - D II;
III - D III;
IV - D IV; e
V - Titular.

Ainda, de acordo com o artigo 14 da Lei nº 12.772/12, para que o
docente tenha acesso à mencionada classe é necessário que ele (a) esteja a
vinte e quatro meses no último nível da classe imediatamente anterior, (b)
possua o título de doutor, (c) seja aprovado em processo de avaliação de
desempenho e (d) logre a aprovação de memorial que deverá considerar as
atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.
Também aqui, por integrar a carreira de EBTT, não há falar em um
limite de acesso à classe de professor titular.
É que, na linha do defendido anteriormente, tal obstáculo deturparia o
próprio conceito de carreira, na medida em que imporia uma estagnação dos
professores numa classe intermediária, além de malferir os princípios da
igualdade e o da legalidade.
Nesse tocante, aliás, é válido gizar que a Lei nº 12.772/12, ao regrar a
carreira de EBTT, não fixou um limite máximo de vagas para efeitos de ascensão
à classe de professor titular. Exigiu sim, a aludida lei, o preenchimento de
requisitos temporais e meritórios. Todavia, não fixou uma cláusula de barreira de
modo a restringir, em termos quantitativos, a progressão funcional para o topo
da estrutura.

E, não tendo a legislação ordinária criado tal restrição, não pode a
Administração, por óbvio, fazê-lo autonomamente.
Isso porque, em nosso ordenamento jurídico, o poder regulamentar
conferido à Administração é subjacente à lei e pressupõe a existência dessa.
Por essa razão, não cabe ao regulamento contrariar a lei, sob pena de
ser invalidado. Ele somente pode operar segundo a lei, é dizer, em
conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que ela impuser. De
consequência, não pode o regulamento criar direitos e obrigações, por que tal
é vedado pela Constituição.
“Por via de conseqüência, não podem considerar-se legítimos os atos
de mera regulamentação, seja qual for o nível da autoridade de onde se tenha
originado, que, a pretexto de estabelecerem normas de complementação da
lei, criam direitos e impõem obrigações aos indivíduos. Haverá, nessa hipótese,
indevida interferência de agentes administrativos no âmbito da função
legislativa, com flagrante ofensa ao princípio da separação de Poderes
insculpido no art. 2° da CF. Por isso, de inegável acerto a afirmação de que só
por lei se regula liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de
fazer ou não fazer, e só para cumprir dispositivos legais é que o Executivo pode
expedir decretos e regulamentos”1.
Com efeito, qualquer tipo de inovação, de inserção no mundo jurídico
de direitos e obrigações novas, ou mesmo de restrições inexistentes no
dispositivo regulamentado, acarreta, de imediato, a inconstitucionalidade do
ato regulamentar. E isso por uma singela razão: o regulamento que inova ofende
o preceito contido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que prevê:
Artigo 5º. [...]
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;

Dessa forma, e por tudo quanto exposto, não há, em nosso
ordenamento jurídico, qualquer norma que legitime a adoção de um limite
máximo de acesso à classe E da carreira do magistério superior e à classe de
professor titular da carreira de EBTT.

1

José dos Santos Carvalho Filho. “Manual de Direito Administrativo”. 10ª Ed., Lumen Juris, p. 41.

Preenchidos os requisitos elencados pela Lei nº 12.772/12, todos os
professores poderão ascender às aludidas classes funcionais.
DA PORTARIA MEC Nº 982/13
Conforme anotado acima, além do preenchimento do requisito
temporal e a demonstração da titulação necessária, a ascensão para a classe E
da carreira do magistério superior e de professor titular na carreira do magistério
de ensino básico, técnico e tecnológico demandam (a) a aprovação do
docente em um processo de avaliação de desempenho e (b) a apresentação
e defesa de um memorial descritivo de atividades ou, alternativamente, a
defesa de uma tese acadêmica inédita.
Aliás, nos termos dos artigos 12, § 4º, e 14, § 4º, ambos da Lei nº
12.772/12, cumpre ao Ministério da Educação fixar as diretrizes gerais a nortear o
processo de avaliação de desempenho para fins ascensão às sobreditas classes,
devendo os conselhos competentes no âmbito de cada Instituição Federal de
Ensino regulamentar os procedimentos destinados a sua efetivação.
Mais, de acordo com o diploma em comento, cabe também ao MEC
a regulamentação da comissão especial que conduzirá o processo de
avaliação para fins de ingresso nas classes E (magistério superior) e titular (EBTT),
sabendo-se, já de antemão, que ela será composta por, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) de profissionais externos à Instituição Federal de
Ensino.
Pois bem, no intuito de atender às exigências acima destacadas, o
Ministério da Educação editou a Portaria nº 982, de 03 de outubro de 2013,
estabelecendo as diretrizes gerais para acesso às classes máximas das carreiras
do magistério superior e de EBTT.
E, depois de reiterar o regramento traçado pela Lei nº 12.772/12 no
trato da matéria, a portaria em questão detalhou a composição das comissões
especiais de avaliação de desempenho.
Segundo a aludida norma, as indigitadas comissões deverão ser
integradas, exclusivamente, por professores que já se encontram no topo das
carreiras do magistério superior e de EBTT, na mesma área de conhecimento do

candidato à ascensão funcional ou, excepcionalmente, na falta desse, de uma
área afim.
A propósito, veja os artigos 4º e 9º da portaria analisada:
Art. 4º O processo de avaliação para acesso à Classe E, com
denominação de professor Titular da Carreira do Magistério Superior, será
realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) de profissionais externos à IFE, nos termos deste ato.
§ 1º Todo membro da Comissão Especial deve ser professor(a) doutor(a)
titular, ou equivalente, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento do candidato, e excepcionalmente, na falta deste, de
área afim.
§ 2º Caberá ao Conselho Superior da IFE definir as atribuições e forma de
funcionamento das comissões, bem como os parâmetros específicos
para avaliação do desempenho acadêmico.
Art. 9º O processo de avaliação para acesso à Classe de Titular da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, será
realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) de profissionais externos à IFE, nos termos deste ato.
§ 1º Todo membro da Comissão Especial deve ser professor(a) doutor(a)
titular ou D-IV nível 4, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento ou excepcionalmente, na falta deste, de áreas afins.
§2º Caberá ao Conselho Superior da IFE definir as atribuições e forma de
funcionamento das comissões, bem como os parâmetros específicos
para avaliação do desempenho acadêmico.

Lado outro, a Portaria MEC nº 982/13 estabeleceu as atividades que
deverão ser consideradas na avaliação especial de desempenho e no
memorial necessários à promoção para a classe E da carreira do magistério
superior e para a classe de professor titular na carreiro do magistério de ensino
básico, técnico e tecnológico.
No que tange ao magistério superior, diz os artigos 5º e 6º da aludida
norma:
Art. 5º A avaliação para acesso à classe E, com denominação de
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades:
I - Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou
mestrado e/ou doutorado e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no
art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996;

II - Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação
de artigos em periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros
e/ou publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de registros de
patentes/softwares
e
assemelhados;
e/ou
produção
artística,
demonstrada também publicamente por meios típicos e característicos
das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.
III - Atividades de extensão, demonstradas pela participação e
organização de eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de
políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou pela
divulgação do conhecimento, dentre outras atividades;
IV - Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e
liderança de grupos de pesquisa;
V - Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pósgraduação;
VI - Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de
doutorado;
VII - Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou
extensão;
VIII - Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos
acadêmicos;
IX - Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de
atividades acadêmicas;
X - Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de
produção intelectual e/ou artística;
XI - Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à
pesquisa, ao ensino ou à extensão;
XII - Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados
centrais e/ou de chefia de unidades/setores e/ou de representação; e
XIII - Outro indicador, a critério da IFES.
Art. 6º O memorial previsto no artigo 2º desta Portaria, para promoção à
classe E, com denominação de professor titular da Carreira do Magistério
Superior, deve demonstrar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à
pesquisa e/ou à extensão.
Parágrafo único. A apresentação e defesa de memorial deve descrever
as atividades relativas aos itens previstos no artigo 5º desta Portaria, com
comprovação.

Por sua vez, quanto à carreira de EBTT, assim consigna os artigos 10 e
11 da mesma portaria:
Art. 10. A avaliação para acesso à Classe de Titular da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades:
I - Atividades de ensino e orientação, caracterizadas por: exercício de
magistério do EBTT; orientações de TCC (cursos técnicos, graduação,
especialização, mestrado e doutorado); orientação de bolsistas de

monitoria de unidade curricular, de pesquisa ou de extensão; orientação
ou supervisão de estágios curriculares, obrigatório ou não, respeitado o
disposto na Lei nº 9.394, de 1996 e Lei nº 11.892, de 2008.
II - Atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação
(PD&I), caracterizadas por: publicações externas (livros ou artigos) ou
internas (artigos, relatórios de pesquisa); apresentação de trabalhos de
pesquisa em eventos (nacionais ou internacionais); propriedade
intelectual (patentes, registros); desenvolvimento de produtos ou
processos (produtos e processos não patenteados, protótipos, softwares
registrados e não registrados, etc); trabalhos técnicos e consultorias;
contratos de transferência de tecnologia e licenciamento; liderança de
grupo de pesquisa; coordenação de projeto de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação; participação como membro
de projeto de (PD&I); contemplado em editais de (PD&I) cooperativos
com instituições parceiras; coordenação de núcleo de inovação
tecnológica; captação de recursos em projetos de (PD&I) com
instituições parceiras; coordenação de projetos de (PD&I) em parceria
com outros institutos, universidades e centros de pesquisa;
III - Atividades de extensão, caracterizadas por: coordenação de cursos
de extensão; coordenação de projeto de extensão; participação como
membro de projeto de extensão; contemplado em editais de extensão
cooperativos com instituições parceiras; trabalhos técnicos e consultorias,
participação em projetos de desenvolvimento institucional, captação de
recursos para projetos de desenvolvimento institucional; projetos de
extensão tecnológica com instituições parceiras;
IV - Participação em bancas de avaliação de concurso público ou em
bancas de avaliação de curso de graduação, especialização, mestrado
e doutorado;
V - Participação como editor/revisor de revistas, indexadas ou internas;
VI - Participação como membro de comissões de caráter pedagógico
(permanentes ou transitórias).
VII - Participação como membro de comissão de elaboração de Projeto
Pedagógico de novos cursos (técnicos/graduação/pós-graduação);
VIII - Participação na organização de congressos, workshops, seminários,
mostras, palestras e conferências, prêmios em concursos e competições
como orientador de alunos;
IX - Participação como membro em comissões ou grupos de trabalho de
caráter provisório;
X - Exercício de cargos de direção e de coordenação (CD, FCC, FG);
XI - Aperfeiçoamento: curso de licenciatura; curso de aperfeiçoamento
na área de atuação; curso de curta duração (workshops, seminários,
mostras, jornadas, treinamentos); participação em missão de trabalho
(nacional ou internacional); pós- doutorado; e
XII - Representação em: conselho; câmaras; comitês de caráter
permanente; sindical.
Art. 11. O memorial previsto no artigo 8º desta Portaria, para promoção à
classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, deve demonstrar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à
pesquisa e/ou à extensão.
Parágrafo único. A apresentação e defesa de memorial deve descrever
as atividades relativas aos itens previstos no artigo 10 desta Portaria, com
comprovação.

No mais, em respeito aos ditames da Lei nº 12.772/12 e a autonomia
universitária, a Portaria MEC nº 982/12 atribuiu ao Conselho Superior de cada
Instituição Federal de Ensino o encargo de definir, de acordo com a realidade
local, os procedimentos e os parâmetros específicos para promoção para a
última classe das carreiras do magistério superior e EBTT.
Aliás, na linha do defendido no tópico anterior, a excogitada portaria
não estabeleceu qualquer cláusula de barreira que limitasse quantitativamente
o acesso dos professores às classes E e titular, reafirmando o entendimento de
inexistir qualquer restrição desse jaez no regramento dedicado à matéria.
DA CONCLUSÃO
Não há clausula de barreira que limite o acesso à última classe das
carreiras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico.
Preenchidos os pressupostos legais, todos os professores, sem
qualquer restrição, poderão ascender ao topo das carreiras em questão.
Juiz de Fora, 13 de novembro de 2014.
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